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Ieper, maart 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste, 
 
 
Wij danken u voor het meewerken aan de pilot ter verbetering van het door CCV Belgium (verder genoemd “CCV”) 
geleverde verkoopondersteunend systeem voor winkeliers. In dit document treft u enkele afspraken betreffende 
deze pilot aan.  
 
Deze overeenkomst wordt gesloten tussen enerzijds CCV, als vertrekker van de oplossing in deze pilot, en u als 
handelaar die ervoor kiest in te stappen op dit pilotproject. 
 
 
We hopen op een prettige samenwerking tijdens en na de pilot.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Afspraken voor de pilot 
 

1. Omschrijving: 

CCV wil de dienstverlening aan haar klanten verder verbreden. Daarvoor heeft CCV een mobiele app en een webportaal (verder 
genoemd “MyCCV”) ontwikkeld, waar u tijdens de pilot gebruik van zult kunnen maken.  

U kunt met de mobiele app: 

1. Betalingen van uw klanten aanvaarden door middel van QR-code; 

2. Uw klanten kunnen deze betalingen uitvoeren door gebruik te maken van de “Payconiq by Bancontact”-app of hun 
mobile banking app (ervan uitgaande dat deze QR-betalingen ondersteunt); 

De transacties die via de mobiele app worden geregistreerd, zijn inzichtelijk in de vorm van een historiek in de app zelf, alsook in 
het webportaal MyCCV, middels een beveiligde account. Het gebruik van de mobiele app is tevens beveiligd met het MyCCV 
account. 

De mobiele app is gericht voor gebruik op een Apple of Android smartphone - gebruik van de mobiele app op een tablet behoort 
niet tot de scope van deze pilot). 

Het MyCCV webportaal dient binnen de scope van deze pilot benaderd te worden via een webbrowser als Google Chrome, 
Internet Explorer, Safari,... 

De volledige scope van de pilot beperkt zich niet enkel tot het gebruik van de app en de raadpleging in het webportaal, maar 
omvat tevens het registratieproces dat aan het gebruik van de app voorafgaat. Dit verloopt ook waar nodig binnen een 
beveiligde omgeving waarbij CCV garant staat voor de veilige verwerking van de aangeleverde gegevens.  

2. Onderdelen van de pilot:  

• De pilot: de samenwerking tussen CCV en u als pilotpartner. De pilot omvat o.a. het analyseren van de 
gebruikersomgeving, het installeren en testen van de software, het evalueren van testresultaten,  
het ontwikkelen en opleveren van vervolgreleases. 

• De software: de ontwikkelde en/of te ontwikkelen programmatuur, inclusief installatieprocedures,  handleidingen en 
instructies, welke onderwerp zijn van de pilot.  

CCV begeleidt u als pilotpartner bij het inrichten van een goede omgeving voor de pilot. U heeft het recht de software 
bedrijfsmatig te gebruiken. Gebruik van de software voor andere dan bedrijfsmatige doeleinden is niet toegestaan en geschiedt 
in alle gevallen voor uw eigen risico.  

3. Wat u van CCV kunt verwachten 
 

1. Instructie: CCV legt uit hoe de app en bijkomende processen binnen de pilot werken; 
2. Software: u krijgt de app tot uw beschikking, inclusief de nodige toegang tot de ondersteunende omgevingen door 

middel van een beveiligde gebruikersaccount; 
3. Support: tijdens de pilot worden verschillende vormen van ondersteuning worden ter beschikking gesteld (telefonisch, 

e-mail, FAQ-pagina,…); 
4. Na de pilotperiode: na de pilotperiode kunt u beslissen om gebruik te blijven maken van de nieuwe dienst of terug te 

keren naar de situatie van de huidige overeenkomst met CCV.  
5. Updates: op basis van bevindingen en uw feedback zullen updates ter beschikking worden gesteld. 
6. Kosten: de pilot is volledig vrij van enige kosten, waaronder de transactiekost van de gemaakte transacties 

 
4. Wat wij van u als pilotpartner verwachten  
 

1. Regelmatig gebruik en verkenning van het initieel registratieproces voor gebruik van de app in kwestie, de app zelf, en 
het MyCCV portaal, dat inzage in de geregistreerde transacties biedt; 

2. Uw medewerking aan enkele (tussentijdse) evaluaties en beoordelingen van het systeem; 
3. U installeert altijd de laatste updates van de app.  
4. Indien van toepassing : uw huidige contracten met CCV (bijv. wat betreft de service, transactieverwerking en eventuele 

huur van de betaalterminal(s)) blijven van kracht en zijn niet opzegbaar tijdens de pilotperiode, tenzij ook de 
pilotovereenkomst wordt beëindigd. 

 
 



Afspraken voor de pilot (vervolg) 
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5. Geheimhouding  
 
Partijen zijn verplicht ten aanzien van alle informatie waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen, althans behoren te kennen, 
volledige geheimhouding te betrachten, in het bijzonder tegenover partijen die door CCV als concurrent kunnen worden 
bestempeld, en/of partijen die gelijkaardige betaaloplossingen in de markt aanbieden. Partijen staan er voor in dat alle bij de 
pilot betrokken personeelsleden en door partijen ingeschakelde derden geheimhouding betrachten. 
Voor de toegang tot de transactiegegevens en rapportages krijgt u de MyCCV-omgeving ter beschikking dat is beveiligd met o.a. 
een gebruikersnaam en zelf gekozen wachtwoord. Deze gebruikersnaam en wachtwoord zijn persoonlijk en mogen niet aan 
anderen verstrekt worden. 
 
6. Prijzen en Vergoedingen 
 
De specifiek voor de pilot benodigde dienstverlening, wordt door CCV zonder kosten geleverd. Andere dan de in deze 
overeenkomst genoemde kosten worden gedragen door de partij die deze kosten maakt. 
 
7. Aansprakelijkheid 
 
Behoudens gevallen van opzet of grove schuld sluiten partijen iedere aansprakelijkheid jegens de andere partij voor schade in 
verband met (de uitvoering van) deze pilot uit.  
 
8. Duur en einde van de pilot 
 
De pilotafspraken treden in werking van zodra de pilotpartner deze overeenkomst heeft aanvaard bij het indienen van het 
pilotaanvraagformulier ( www.ccv.eu/be-nl/ccv-app/#pilot ). De overeenkomst eindigt op de hieronder beschreven wijzen en 
pilotpartner of CCV op rechtmatige wijze een beroep op een van de beëindigingsgronden heeft gedaan. 
 
• Door CCV: indien er sprake is van zwaarwegende redenen ter beoordeling en motivatie van CCV, zoals:  

1. Indien de pilotpartner zich niet houdt aan alle pilotafspraken;  
 
2. Indien CCV de ontwikkeling en/of exploitatie van de software beëindigt.  

3. Indien de pilot eindigt. 

• Door de pilotpartner:  

1. Indien u besluit tot het afstoten van de taken ter ondersteuning waarvan de software is bedoeld;  

2. In geval van fusie of wezenlijke veranderingen in of met betrekking tot uw organisatie.  

• Door elk van de partijen:  
- indien de pilot niet zonder wijziging van de pilotafspraken kan worden afgerond en partijen voorts geen 

overeenstemming bereiken over de noodzakelijke wijziging; 
- indien de andere partij, ook na ingebrekestelling met een redelijke termijn, in ernstige mate tekort schiet in het 

nakomen van de pilotafspraken en bij de wederpartij als gevolg daarvan schade ontstaat of dreigt te ontstaan;  
- zonder ingebrekestelling middels een schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij, indien de wederpartij in staat 

van faillissement wordt verklaard, uitstel van betaling aanvraagt of aan haar crediteuren een onderhands akkoord 
aanbiedt, of de wederpartij anderszins in redelijkheid niet in staat geacht kan worden de uitvoering van haar 
verplichtingen op grond van deze nog langer voort te kunnen zetten. 
 

9. Rechtskeuze en toepasselijk recht 
 
Ter zake van geschillen in verband met (de uitvoering van) deze pilot is Belgisch recht van toepassing en is uitsluitend de rechter 
te Ieper bevoegd.   
 
10. Algemene Voorwaarden 
 
Op deze pilotovereenkomst is van toepassing de meest recente versie van de CCV Algemene Voorwaarden, zoals gepubliceerd op 
www.ccv.eu/be-nl . 
 


